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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu     
2. Splnění všech bodů zadání     
3. Stanovení cílů práce     
4. Práce s literaturou a její citace     
5. Úroveň jazykového zpracování      
6. Formální zpracování – celkový dojem     
7. Logické členění práce     
8. Vhodnost zvolené metody řešení     
9. Kvalita zpracování praktické části     
10. Výsledky a jejich prezentace     
11. Závěry práce a jejich formulace     
12. Přínos práce a její využití     
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
E - dostatečně. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Otázky k obhajobě: 
Jaký význam má indexování polí? 
Jak se od sebe liší práva "Správce" a "Skladníka" ? 
Jakou funkci ovládací prvek "pole se seznamem" ? 
 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
- V aplikaci se zobrazuje standardní menu a není skryto hlavní databázové okno - čímž je celá 
aplikace velmi zranitelná.  
- S formuláři a sestavami si autor nedal moc práce - formuláře jsou malé a je užito zbytečně malé 
písmo.  



 

- Pro uživatele je ovládání databáze dosti nekomfortní - chybí komentáře např. na stavovém řádku...  
- Vyhledavání záznamů je dosti pracné, protože je řešeno přes parametrické dotazy nebo přes 
nabídku "Najít", takže uživatel musí z hlavy bezchybně zadat údaj, dle kterého vyhledává.  
- Při tisku sestav je uživatel odsouzen k tisku všech záznamů.  
- Podnabídka " Vyřazené nástroje" nefunguje.  
- Otevřená okna formulářů lze chaoticky otevírat a přesouvat po ploše aniž by je bylo nutno zavřít 
před další akcí.   
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